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INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

la procedura de achiziţie a bunurilor / serviciilor de valoare mică

Stimate Domnule Direetor,

Vă informăm că S.A. „CET-Nord” invită operatorii economici interesaţi să participe la 
procedura de achiziţie a "Proiectarea şi modernizarea procesului tehnologic de tratare a apei"
conform caietului de sarcin care se anexează:

1. Oferta comercială trebuie să fie prezentată şi depusă în plic sigilat la adresa întreprinderii: S.A. 

„CET-Nord", str. Ştefan cel Mare, 168, mun. Bălţi, 3121, R. Moldova, până la 28.05.2020, ora 

17:00 (ora locală). Operatorii economici, pe propria răspundere, pot să prezinte oferte şi prin e- 

mail: office(a)cet-nord.md.
Propunerea financiară a ofertei va fi prezentată în valuta naţională (lei MD fără TVA).

2. Cerinţe pentru participanţi şi Documentaţia obligatorie la prezentarea ofertei:
copia certificatului de înregistrare a întreprinderii; 

certificate de conformitate sau calitate a produselor;

V oferta (conform anexei nr. 1);

informaţia generală despre ofertant (conform anexei nr. 2); 

rechizitele bancare;

Valabilitatea ofertei: 30 zile de la depunerea ofertei la sediul Beneficiarului;

V Condiţiile de achitare: achitarea conform ofertei operatorului economic; în termen de până la 60 

zile calendaristice din momentul livrării mărfii sau prestării serviciului.

Criteriul de atribuire este: cel mai mic preţ fără TVA şi corespunderea cerinţelor solicitate; 

Preţurile stabilite de ofertanţi, vor fi finale pe toată durata contractului;

mailto:office@cet-nord.md
http://www.cet-nord.md


Oferta şi documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr şi dată 

de ieşire, cu semnătura persoanei responsabile.

Cu această ocazie. Vă invităm să ne expediaţi oferta Dvs.

Anexe:
1 .Formular Ofertă;
2. Formular Informaţii Generale;
3. Caietul de sarcini.

Cu stimă,
Director General Interimar Marian BRINZA

Coordonat:

Director Administrativ Crasnob^v A. 

Şef SA Lopotenco V.

Şef SC BajoraT.

Executor:
Roşea G.
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